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1. Innledning 
Styret for Frøyland misjonslag ønsker å gi noen synspunkt på 
virksomheten på forsamlingshuset. Noe i dette notatet er svar på 
spørsmål vi fikk på siste årsmøte og noe er en tilbakemelding etter 
forsamlingskvelden vi hadde 26. september i år. 

2. Forsamlingen 
Vi er glade for venneflokken vi treffer på forsamlingshuset og vi er 
takknemlige for huset som vi kan samles i. Når vi benytter begrepet 
«forsamlingen» så tenker vi dypest sett på en usynlig, åndelig 
størrelse og ikke medlemmene i en organisasjon. Med 
«forsamlingen» tenker vi på de som tror på Jesus og samles i Jesu 
navn på forsamlingshuset, altså menigheten på Frøyland 
forsamlingshus.  

3. Hva gjør at vi er en forsamling? 
Vårt største problem som mennesker er ikke synden, men Guds dom 
over synden. Når spørsmålet «Hvordan finner jeg en nådig Gud» blir 
viktig, trenger vi et sted å gå for å få hjelp. Hva er hjelpen? Ordet om 
korset. Det er forkynnelsen av Guds Ord, og i særstilling «ordet om 
korset» (evangeliet) som konstituerer (grunnlegger) forsamlingen.  
Evangeliet (Ordet om korset) har kraft i seg til å hjelpe oss fordømte 
syndere ved å vekke, kalle, gjenføde (frelse), oppbygge og utruste.  
Gjennom Åndens åpenbaring av synden og evangeliet skapes nøden 
og troen og derved liv og vekst i den enkelte og i legemet, 
forsamlingen. I forsamlingen møter redningsmannen, vår sjels gode 
Hyrde, Jesus, oss. Slik bygges (oppbygges) mennesker og 
forsamlingen. Det er Guds verk.  



4 
 

4. Vi er avhengig av nådegaver 
Vi har den tillit (og avhengighet) til Gud at der frelste syndere samles 
i en forsamling der gir Gud nådegaver. «Etter som enhver har fått en 
nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over 
Guds mangfoldige nåde.» 1Pet 4:10 Vi kan «sortere» nådegavene i 
tre 1: Kunnskapsnådegaver, talens nådegaver og handlingens 
nådegaver (Arild Ove Halås).  

Kunnskapsgaver: apostler, hyrder, lærere, nådegave til å styre, 
visdoms tale, kunnskaps tale, nådegave til å prøve ånder  

Talens gaver: evangelist, forkynner og profettjeneste, tungetale og 
tydning av tunger 

Handlings gaver: omsorg og diakoni, troens nådegave, helbredelse, 
tegn – under og mektige gjerninger, nådegaven til å hjelpe, 
kjærlighetens nådegave (den største av alle nådegaver) 

«Å søke de åndelige gaver er en oppfordring om å være tilstede i 
forsamlingen du hører til så sant dette er praktisk mulig for deg. For 
det er der at nådegavene først og fremst skal leve og blomstre og 
vokse slik at de følger deg ut i din hverdag og virker også der. 
Grunnen til at de første kristne hadde så rikt nådegavemangfold var 
først og fremst at de var sammen om det hellige samfunnet. 

Gjennom forkynnelsen kan Gud gi nådegaver og skape bevissthet om 
nådegaver slik at disse vokser fram og blir tatt i bruk. Har du en 
nådegave så bruk den med frimodighet selv om det er en gave som 
ikke er i bruk i dag. Det er mange kristne som på ulike måter tjener 
Jesus med sine nådegaver og sin åndsutrustning.» (Halås)  

Vi er avhengig av nådegaver gjennom forkynnere som besøker oss og 
gjennom enkeltpersoner i forsamlingen. La oss be om at Gud ser i 

                                                           
1 Åndsutrustning og nådegaver (Arild Ove Halås). Ligger under tjeneste på nettsiden 
www.froylandmisjonslag.org Her utdypes de enkelte nådegaver. 

http://www.froylandmisjonslag.org/
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nåde til oss og utruster oss med de nådegaver han ser vi trenger i 
forsamlingen og la oss oppmuntre enkeltpersoner som kanskje 
trenger en oppmuntring til å ta i bruk (eller opptenne på nytt) den 
nådegaven som er gitt han eller henne. 

5. Frøyland misjonslag 
Frøyland misjonslag har ansvar for noen av aktivitetene på 
forsamlingshuset. Laget er tilslutta Norsk Lutherske Misjonssamband 
(NLM), Region Sørvest, og vil i samsvar med reglene for regionen og 
grunnreglene til NLM, arbeide for Guds rike her heime og i andre 
land. Årsmøtet er misjonslagets «høyeste organ». Misjonslaget har 
egne lover som ble vedtatt da misjonslaget ble opprettet i 1981.  

Misjonslaget har ingen medlemsliste. Stemmerett på årsmøtet er de 
som er troende og som i siste år har vært på minimum et av lagets 
møter og fylt 16 år. Troende er i denne samanhengen personer som 
bekjenner seg til den evangelisk-lutherske kirke sine 
bekjennelsesskrifter. 
 

6. Tilhørighet til NLM 
Frøyland misjonslag er som nevnt i pkt.5 tilsluttet Region Sørvest 
NLM, men arbeider stort sett selvstendig i forhold til Region Sørvest. 

Vi har ikke møtt noe «tilsyn» fra regionen, men har møtt omsorg for 
virksomheten og vi inviteres til, og har deltatt på samlinger, som 
særlig retter seg mot styrerepresentanter. 

Den enkelte som går på våre møter står fritt til å melde seg inn i 
NLM-trossamfunn. Vi mener at et eventuelt medlemskap i NLM 
trossamfunn ikke får noen direkte betydning for vårt 
forsamlingsarbeid.   
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Vi ser på misjonsarbeid i regi av NLM som noe vi er en del av. Dette 
innebærer at vi ber for arbeidet, informerer om misjon og samler inn 
kollekter til NLM.  
 

7. Styrets ansvar 
Årsmøte velger styre for misjonslaget. Styret har et praktisk 
(organisatorisk) og åndelig ansvar for virksomheter i regi av 
misjonslaget. Det åndelige ansvaret gjelder tilrettelegging for 
samlinger om Guds Ord og bruk av sakramentene, å kalle forkynnere 
og legge til rette for at nådegaver blir brukt/ spørre personer i 
forsamlingen om ulike oppgaver. (Se mer om hyrdeoppgaver i styret i 
kap. 10). I tillegg utøves eller organiseres ulike hjelpetjenester; som 
forbønnsordning, praktiske ting vedrørende søndagsamlingene, 
økonomihåndtering og arrangement med vekt på det sosiale.  

8. Omsorg for hverandre – hyrdeansvaret til den 
enkelte 

En menighet består av syndere som har kommet til tro på Jesus, er 
født på ny, gjennom Evangeliet, og lever i tro på Jesus, det nye 
Kristuslivet. Dette medfører også et liv i omvendelse fra sitt eget og 
et liv der Ånden og kjødet står mot hverandre. I dette livet har 
troende søsken et medansvar for hverandre. Vi er hverandres 
lemmer. Alle lemmer er like viktige. Vi vil oppmuntre hverandre til å 
følge Jesu bud, tjene hverandre i kjærlighet og omsorg med de evner 
og nådegaver som Gud har gitt den enkelte. Johs 13,34. Bibelen 
formaner oss til å ha Jesu sinnelag. Jesus har hyrdesinnet som er 
preget av omsorg for sjelene og menneskene. Slik er vi alle kalt til å 
være hverandres «hyrder», til å bære hverandres byrder (Gal.6,2). 
Hyrdeansvaret krever mot, men først og fremst kjærlighet. 
Hyrdesinnet får vi ved Jesu føtter.  
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Handlingene som springer ut av hyrdesinnet kan komme til uttrykk på 
mange måter. Samtaler med en venn eller venninne over en 
kaffekopp og en åpen Bibel eller i ei forening eller bibelgruppe. Være 
leder i for eksempel Snøklokka eller Maksiklubben. Åpne heimen for 
ei bibelgruppe eller forening. Svare på spørsmål og veilede unge. På 
søndagssamlingene, være i bønn for møtet og prøve om det som 
forkynnes er i tråd med Bibelen. Jf. Ap.gj. 17,11. 

Vi vil særlig nevne våkenhet overfor om det er personer i 
forsamlingen som en tenker har nådegaver, og som trenger en 
oppmuntring eller konkret spørsmål for å ta den i bruk. Ser du «hull 
eller mangler» i forsamlingen kan det være viktig å stille seg selv 
spørsmålet: Ligger det her en oppgave jeg kan gå inn i? Eller, jeg lurer 
på om dette er en oppgave for henne eller han? Om det er en selv 
eller andre en tenker på vil vi oppfordre til å finne en som en har tillit 
til å nevne dette for. Ta gjerne kontakt med en i styret. Er det 
konkrete oppgaver en tenker noen kunne gjort på 
søndagssamlingene, kontakt en av møtelederne eller en i styret og 
fortell hvem du tenker på. 

På samlingene bør vi alle tenke på å se hverandre og særlig nye som 
kommer. Noen tips: Ta i handa. Gi et smil. Tenk over om noen blir 
sittende alene. Ikke alltid velge den du oftest velger som sidemann. 
 
 

9. Hyrde- og læreansvar hos lagsledere og 
møteledere 

Lagsledere utøver hyrdeoppgaver overfor barn og unge og vi har tillit 
til lederne i de ulike lagene. Alle ledere er velkommen til å ta opp 
spørsmål, be om veiledning fra styret eller andre.  

Møteledere har ansvar for planlegging av møtet. Møteleder bør være 
våken for nådegaver i forsamlinga, for eksempel ved å spørre ulike 
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personer om å delta med åpning eller ved å gi ordet fritt i møtet. 
Møteleder har også et ansvar for å prøve forkynnelsen og det som 
skjer i møtet i lys av Guds ord. Skulle noen si noe som en tenker bør 
møtes med veiledning, kan møteleder ta dette opp med 
vedkommende etter møtet. Er det uklar eller klar vranglære som 
forsamlingen bør veiledes om eller advares mot, så bør dette i tillegg 
legges fram for de i styret som har ansvar for hyrdefunksjoner. 
Møteleder, eller andre i forsamlingen, må også kjenne seg fri til å si 
ifra direkte i møtet hvis en kjenner at det er viktig i den aktuelle 
situasjonen.  

Vi må alle være våkne for om noen har nådegaver til å prøve ånder, 
og lytte til disse når de tar ordet. 

10. Hyrdefunksjoner i styret 
Vi tenker at styret for misjonslaget blant annet utøver noen særlige 
hyrdefunksjoner og vi vil definere dette nærmere:  

Særlige hyrdefunksjoner i styret: Prøve forkynnelsen på Guds Ord, 
veilede i lærespørsmål, sørge for at noen forvalter sakramentene, 
sørge for dåpssamtaler, ha ansvar for å salve og be for syke som ber 
om det og i særlige tilfeller utøve menighetstukt.  

Dette ansvaret har 2-3 menn i styret som styret selv utpeker. Styret 
kan også utpeke menn utenfor styret i tillegg.  

Det at styret har hyrdefunksjoner tillagt noen menn er ikke til hinder 
for at også kvinner kan sitte i styret. Tvert imot håper vi denne 
presiseringen om ansvarsdeling kan gi kvinner frimodighet til å sitte i 
styret. At alle i styret er bevisst sin egen rolle, tror vi kan bidra til 
trygghet og frimodighet i styrearbeidet. Det er forskjell på det å ha 
meninger og trygt kunne uttrykke disse og det å ta beslutninger. Det 
vanlige vil være at styret drøfter alle styresaker i fellesskap.  

Vi er klar over at det er ulike synspunkt i forsamlingen på hvordan 
hyrdefunksjoner/eldste kunne vært «formalisert» i større grad. Vi er 
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en forsamling hvor ulike organisasjoner står bak møtene, og vi 
opplever at vi går på hverandres møter og kjenner det åndelige 
fellesskapet på tvers av organisasjoner. Vi tror mer på at nådegaver 
skal prege forsamlingen enn nye strukturer.  

 

11. Forbønnstjeneste 
Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, 
påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker. 1. Tim.2,1 
Frimodigheten til å be ligger i at vi får be i Jesu navn. Den levende 
Gud både kan og vil høre våre bønner! Frøyland misjonslag har noen 
ordninger knyttet til forbønn:  

På noen søndagssamlinger vil det i etterkant av møtet være åpent på 
et bønnerom i kjelleren. Der vil det sitte to personer, en mann og ei 
kvinne, og ta imot de som ønsker forbønn. Forbederne har 
taushetsplikt. De vil også ta med i bønn det som eventuelt er lagt i 
bønnekassen på veggen utenfor den store møtesalen oppe. 

Alle forbederne kan også kontaktes ellers i uka for bønnebegjæringer. 
Om ønskelig kan det avtales og møtes eller at en ber uten og treffes.  

Vi oppmuntrer også til å benytte den anvisning som Guds Ord gir om 
å kalle til seg "menighetens eldste" ved sykdom (Les Jakobs brev kap 
5,14-15). Det vil være noen i styret som vil ha et særlig ansvar for 
dette (jf kap 10 om hyrdefunksjoner) og vil kunne tilkalles for å be og 
salve den som er syk  og samtidig kan den det gjelder ha med seg 
andre i tillegg på forbønnshandlingen om ønskelig.  
 

12. Diakoni 
Vi vet at det utøves diakonale oppgaver av personer i forsamlingen, 
og det er vi veldig takknemlige for. Dette er en viktig tjeneste. Blant 
annet er det noen som besøker personer som ikke har det så lett. Til 
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nå har ikke misjonslaget eller styret organisert noe rundt diakonale 
oppgaver. Det kan være at om slike oppgaver ble satt i en form for 
system, så kunne det inspirere andre til å delta. Det kunne også være 
med å forebygge at ikke ensomme, gamle, syke eller andre som 
trenger et besøk, ble glemt. Vi trenger vel alle å be om tjenersinn og 
vilje til å tjene, også de som særlig trenge vår omsorg. Kanskje burde 
vi også organisert dette i noen grad? Styret vil gjerne drøfte dette 
med andre i forsamlingen som kjenner på dette spørsmålet.  

13. Dåp  
Den som blir døpt i regi av misjonslaget får en dåpsattest og dåpen 
blir registrert hos NLM Norge. Dåpen gir ikke medlemskap i NLM 
trossamfunn eller den norske kirke. Frøyland misjonslag ønsker å 
være med å lære barnet og bli kjent med Jesus og å bli kjent i Guds 
Ord. Vi har laget en brosjyre om dåp i regi av misjonslaget som sier 
mer om dette. 

14. Nattverden 
Den hellige nattverd er for den som tror og er døpt, for den som 
søker syndenes forlatelse hos Jesus, og som tror at i brødet og vinen 
mottar vi Jesu sanne kropp og blod. I nattverden blir Guds folk 
forenet med Jesus Kristus, samtidig som vi knyttes samme som 
søsken i Herren (DELK) 

Frøyland misjonslag har i ei tid innbudt til nattverdmøter i etterkant 
av 2-3 søndagssamlinger pr semester. Det ser ut til at dette 
tidspunktet er godt for mange. Vi prøver å legge disse midt i 
måneden, slik at vi får spredd nattverdmøtene som er på huset. Vi vil 
gjerne oppmuntre til å gå på nattverdmøtene både søndager og 
første onsdag i måneden. 
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15. Hva vil vi med virksomheten 
Vi ønsker samlinger som vektlegger å peke på Jesus som er den gode 
hyrde som har inderlig medynk med villfarne sauer og omsorg for at 
Hans barn skal nå målet. På møtene våre må vi tenke at det kommer 
personer med ulike forhold til Jesus, frelste og ufrelste.  

Vår bønn til Gud er at han virker i mellom oss. Vårt ønske er at Gud 
får vekke, frelse, kalle de frafalne, nære troen, formane, veilede, 
trøste og bygge opp. Til dette trengs hele Bibelens råd og ulike 
nådegaver. Vi ber om vekkelse.  Vekkelse handler om daglig 
omvendelse og å vandre etter Ånden for den enkelte. I en levende 
forsamling vil vi finne både syndenød og frelsesfryd. Oppgjør, 
tilgivelse, ny kraft og glede til å følge Jesus og tjene hverandre. Og en 
vil merke nød for ufrelste og treng til å nå ut med evangeliet. Vi 
ønsker ikke å være fornøyd med at «arbeidet er på det jevne» og 
ingen nye blir med. Dette må bli en nød for oss, at Herren får råde 
mellom oss. 

 

Ved møteuker og møtehelger synes vi det noen ganger er greit å stille 
taleren helt fritt i forhold til tema. Andre ganger spør vi om tema som 
vi tenker er aktuelt i forsamlingen. Derfor er vi glade for innspill til 
tema. Vi tenker at det er viktig med fokus på  

• Grunnsannhetene i den kristne tro (vi har mange unge),  
• Dypere inn i Ordet/læren og kjennskapet til Jesus 
• Hvordan hjelpe hverandre mot målet 
• Livet - veiledning til å leve som en kristen i vår tid.  

16. Søndagssamlinger i regi av Frøyland misjonslag 
Vi regner søndagssamlinga som misjonslagets hovedsamling for alle 
generasjoner. Vi ønsker orden i møtene og at møtene skal preges av 
«de himmelske ting». Samtidig ønsker vi at den enkeltes liv med 
Jesus får prege samlingene våre. Vi ønsker å være oppmerksomme 
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mot å ikke stivne i tradisjoner og former som ikke er tjenlige. 
Møteleder skal kjenne seg fri til å lede møtet på sin måte og vi ønsker 
at ulike nådegaver i forsamlingen kommer fram. Vi har samtidig tro 
for at det er tjenlig med noen faste «innslag» som ofte går igjen: 
inngangsbønn, tale (hoveddelen i samlinga), fellessang (for voksne og 
barn), Herrens bønn, trosbekjennelsen og forbønn (for forsamlinga, 
bygda, misjon og evt bønnebegjær som kommer opp i møtet). Vi ser 
på de faste leddene som «materiale» for den Hellig Ånd til å lede oss 
mot Kristus både i møtet og i livet ellers. Samtidig må møteleder 
være obs på verdien av spontanitet og frie nådegaver. 
 
Vi tenker at som «hovedregel» er passe varighet på en 
søndagssamling rundt 80 -90 minutter før kaffen. Vi tenker også at 
det er viktig med tid til sosialt fellesskap over en kaffekopp eller en 
runde rundt i salen for å springe av seg! 
 
Styret råder møteledere særlig til å være bevisst på type sanger og 
variasjon. Sang er viktig hjelp for mange for å løfte blikket på Jesus 
eller for å få uttrykt hva som kjennes i tanke og hjerte. Videre har vi 
rådet til å tenke på å nå barna i møtet, særlig når det ikke er 
søndagsskole. Det er fint om møteleder vil ha fokus på misjon. Å gi 
rom for frie vitnesbyrd fra unge, kvinner og menn er også fint.  
 
Møtevertordning 

Vi synes det er positivt å dele ansvar på søndagene mellom flere, 
både for at flere kan ha oppgaver de gjerne vil utføre og for at 
møteleder i hovedsak kan konsentrere seg om selve møteinnholdet. 
Vi kan prøve ut en ordning med møteverter hvis det er noen som har 
lyst å ha den oppgaven. Vi tenker at oppgaver for møteverter kan 
være: *komme tidlig til møtet og låse opp døra, *se til at det ser 
nokså ryddig og greit ut, *tenne lys, * stå ved døra, dele ut sangbøker 
og ønske velkommen, *samle inn kollekt og evt være med å telle opp 
kollekt, * være obs på lydkvaliteten i begge salene og varsle 
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lydteknikerne ved behov og * sjekke dører, vinduer, slukke lys og låse 
alle dører til slutt. 

17. Formaninger som skal beskytte den enkelte og 
fellesskapet 

Vi har ulike personligheter og ulik erfaringsbakgrunn, noe som gjør at 
vi er forskjellige. Det er viktig at vi respekterer hverandre, inkluderer 
og gleder oss over forskjellighet og oppmuntrer hverandre.  Det er 
lurt om vi er nysgjerrige på å lære hverandre å kjenne og ikke gjør oss 
bilder av hverandre som ikke stemmer, fordi de er skapt ut fra 
forestillinger eller prat med andre. Det er ikke ønskelig at noen skal 
føle at de må ta på seg ei «maske» for å tilpasse seg en form eller 
væremåte som «tradisjonen» har skapt. Det må vi hjelpe hverandre 
til.  

Som troende søsken i en forsamling er det særlig viktig at vi hver for 
oss følger de formaninger som skal beskytte den enkelte og 
fellesskapet. Vi skylder hverandre bare en ting: å elske hverandre 
(Rom.13,8). La oss tåle og tilgi hverandre (Kol.3,13), ikke misunne 
eller baktale (1. Pet. 2,1), i ydmykhet akte hverandre høyere enn oss 
selv (Fil.2,3), la ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så 
mange blir smittet av den (Hebr. 12,15), jag alltid etter å gjøre det 
gode, mot hverandre og mot alle (1. Tess. 5,15).  

Vi trenger å hjelpe hverandre til å våke, fly synden, og starte på nytt 
når vi har falt.  
 
 

18. Oppsummering 
La oss takke for hverandre i forsamlingen. Takk for at vi får være en 
søskenflokk som betyr noe for hverandre, ikke først og fremst for det 
vi gjør, men det vi er; troende søsken, som trenger hverandre. La oss 
glede oss både over de mer «usynlige» og de synlige oppgaver som 



14 
 

gjøres. Takk til ledere i lag, foreninger, ettermiddagstreff og alle som 
hjelper til på søndagene, enten det er ved møteledelse, 
søndagsskoleledelse, som møtevert, pianist, tekniker eller andre ting.  

La oss fortsatt be Gud oppreise de personer og utdele de nådegaver 
Han ser vi trenger i forsamlingen. Vi må be om å være lydhøre for det 
Han sier i sitt Ord og minner om ved sin Ånd. Alt til Jesu ære og til 
fremme for Hans rike. 

Ef 3:17-21: 17 at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, 18 for at dere, 
rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan 
være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, 
19 og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så 
dere kan bli fylt til hele Guds fylde. 20 Men han som kan gjøre mer 
enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraft som er 
virksom i oss – 21 ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, 
gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen.  
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